
A fenti táblázatban bemutatott BEB-ek 10%-kal kerülnek
többe, mint a hasonló típusú BKV bérletek. Azonban a BEB
használata jelentôs mértékû megtakarítást tesz lehetôvé a
VOLÁNBUSZ jegyek és bérletek árából. A BEB használata ese-
tén az Árpád híd végállomásig 8,2 km-rel, míg a Széna térig
10,1 km-rel rövidebb helyközi jegy, illetve bérlet váltható!

EGY PÉLDA A BEB HASZNÁLATÁVAL ELÉRHETÔ
MEGTAKARÍTÁSRÓL:

Dorog, Volán telep és Budapest, Árpád híd között,
kiegészítô VOLÁNBUSZ jeggyel történô utazás esetén a BEB
többletdíja már az 5. utazás esetén megtérül. Ugyanezen
viszonylaton BEB kiegészítô bérlet használata esetén havi
5250 Ft megtakarítás érhetô el az utazási költségekbôl (dol-
gozó BKV havibérlet megléte esetén, ha a helyközi bérletet
a munkáltató nem támogatja).

A további megtakarítási lehetôségekrôl kérjük, érdeklôdjön
a hátoldalon feltüntetett elérhetôségeken.

A BEB 2007. JANUÁR 1-JÉTÔL ÉRVÉNYES ÁRAI:

Érvényesség Teljes árú (dolgozó) Tanuló Nyugdíjas

Kétheti (14 napos) 5 300 Ft — —

30 napos 8 100 Ft 3 250 Ft 3 250 Ft

Havi 8 100 Ft 3 250 Ft 3 250 Ft

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

BKSZ KHT.
1068 Bp., Benczúr u. 41.
Tel.: (06 -1) 413 -4794
Fax: (06 -1) 413 -4790
info@bksz.hu
www.bksz.hu

VOLÁNBUSZ ZRT.
1091 Bp., Üllôi út 131.
Tel.: (06-1) 382-0888
info@volanbusz.hu
www.volanbusz.hu

SOKKAL TÖBBET,
ALIG TÖBBÉRT A BUDAPESTI
EGYESÍTETT BÉRLETTEL!
Utazzon a fôvárosban az elôvárosi
vonatokkal és autóbuszokkal is!

BKSZ KÖZLEKEDJEN OKOSAN!

ÚJ VONALSZÁMOZÁS 
ÉS ÚJ AUTÓBUSZOK
A PILISI RÉGIÓBAN

A Budapesti Közlekedési Szövetség 
és a Volánbusz Zrt. együttmûködésének
köszönhetôen…

ÚJ VONALSZÁMOZÁS 
ÉS ÚJ AUTÓBUSZOK
A PILISI RÉGIÓBAN

A Budapesti Közlekedési Szövetség 
és a Volánbusz Zrt. együttmûködésének
köszönhetôen…

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI SZÖVETSÉG
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A BEB használható a hagyományos BKV-bérletigazolvánnyal,
illetve a VOLÁNBUSZ pénztáraiban igényelhetô igazolványok-
kal. A tanuló BEB diákigazolvánnyal, nyugdíjas bérletek csak
a BKV által kiállított nyugdíjas bérletigazolvánnyal együtt
érvényesek.

ÚTMUTATÓ AZ ELÔVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK
BUDAPESTEN BELÜLI IGÉNYBE VÉTELÉRÔL

Az elôvárosi autóbuszok budapesti használatának módját 
az alábbiakban foglaljuk össze: 

• A BEB-bel igénybe vehetô elôvárosi autóbuszokat a Bécsi
úton vonalszám, más útvonalakon a jármûvek elsô szél-
védôjének alsó sarkában elhelyezett BKSZ logó jelöli.

• A budapesti VOLÁNBUSZ megállóhelyekrôl befelé utazók
egyértelmûen jelezzék felszállási szándékukat a közeledô
autóbusz vezetôje felé.

• Az elôvárosi autóbuszokra csak az elsô ajtón engedélye-
zett a felszállás. A felszállást követôen az utasnak a BEB-
et az autóbusz vezetô részére fel kell mutatnia. 

• Az elôvárosi autóbuszok a BEB-en kívül a helyközi tarifá-
val is használhatók Budapesten. Az elôvárosi autóbuszok
„hagyományos” BKV bérlettel nem vehetôk igénybe. 

• A BEB-bel használható elôvárosi autóbusz vonalak utolsó
budapesti megállóhelyeit (határponti megállóhely) az autó-
buszokon kiragasztott térképeken, továbbá a táblázatos
menetrendekben külön jelölik. Az elôvárosi autóbuszok
használatakor figyelemmel kell lenni arra, ha az autóbusz-
vonalon közlekedô járat menetrend szerint a határponti
megállóhelyen nem áll meg, akkor BEB-bel a járat utolsó
budapesti megállóhelyéig lehet utazni. Továbbutazás ese-
tén a határponti megállóhely és a leszállási megállóhely
közötti szakaszra az utas helyközi viteldíjat köteles fizetni.

…2007 AUGUSZTUS 1-JÉTÔL
kísérleti jelleggel indul el a Pilisi-medencében a
10-es út (Bécsi út) mentén közlekedô elôvárosi
autóbuszok vonalszámozása. A budapesti  köz-
lekedésben elterjedt helyi vonalszámokhoz
hasonlóan a helyközi autóbuszok is számozást
kapnak, mely segítségével az utasok könnyeb-
ben tájékozódhatnak, illetve egyszerûbbé válik
a megállóhelyre érkezô autóbuszok azonosítá-
sa is. A megállóhelyeken található menetrendi
információ megjelenítését is módosítottuk, a
Budapest helyi közlekedésében már megszo-
kott tájékoztatókhoz igazodva.

Annak érdekében, hogy szolgáltatásunk színvona-
lát tovább növeljük, ezeken a vonalakon 2007.
június 2-tól új csuklós VOLVO autóbuszok közle-
kednek. Az autóbuszok alacsonypadlós kialakí-
tásúak így a babakocsival illetve a kerekesszék-
kel közlekedôk a második utasajtónál kihajtható
rámpa segítségével biztonságosan tudnak le-
és felszállni. Az utazás komfortját növeli az
automatikus vezérlésû klímaberendezés.

UTAZZON AZ ELÔVÁROSI BUSZOKON
BUDAPESTI EGYESÍTETT BÉRLETTEL!

A Budapesti Egyesített Bérlet (BEB) lényege,
hogy az utasok Budapest közigazgatási határán
belüli BKV, MÁV és VOLÁNBUSZ utazásaikhoz
egy bérletet használhatnak. A helyközi utasok a
BEB és a városhatáron kívüli szakaszra váltott
csatlakozó MÁV vagy kiegészítô VOLÁNBUSZ
bérlet illetve jegy együttes használatával is
utazhatnak. 

A BEB a fôváros közigazgatási határán belül,
a BKV összes járatán (kivéve a libegôt, siklót,
valamint az átkelôhajót), valamint a MÁV kijelölt
(nem hely- és pótjegyköteles) vonatain és a
VOLÁNBUSZ valamint négy társvolán elôvárosi
autóbuszain, korlátlan számú utazásra érvényes.


